
Consiliul local al ora[ului T^rgu-Neam] 

 

PROCES VERBAL 

 
~ncheiat  ast\zi, 09.12.2020, `n [edin]a extraordinar\, online,convocat\ de `ndat\, a Consiliului 

local al ora[ului T^rgu-Neam] care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 14.00. 
La [edin]\ particip\ domnul Primar Vasilic\ Harpa, doamna Secretar general C.j.Isabela 
Sabin,Ciprian Iovoaea-inspector superior, dl. Cristi Aconstantinesei-Compartiment IT [i 
func]ionari din Prim\ria ora[ului T^rgu-Neam]. 

        {edin]a Consiliului local a fost convocat\ conform Dispozi]iei nr.713 din data de 09.12.2020. 
         Domnul consilier Dron Vasile propune s\ se ]in\ un moment de reculegere pentru domnul Onu 
Gic\, fost consilier local.Se ]ine acest moment. 
         Doamna Secretar precizeaz\ c\ [edin]a este legal constituit\. Din 19 doamne [i domni 
consilieri sunt prezen]i 18.Lipse[te domnul consilier Stoica Mihai Doru. 
         Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei de Consiliu local din data de 20.11.2020 [i se 
voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
        Tot doamna Secretar : La proiectele de hot\r^re nr.7,8 [i 9 de pe ordinea de zi domnul consilier 

Humulescu Traian nu particip\ la vot.Dac\ mai este vreo doamn\ sau vreun domn consilier local 

care s-ar afla `n conflict de interese, vizavi de con]inutul proiectelor de hot\r^re de pe ordinea de zi, 

am rug\mintea s\ anun]e acum, la `nceputul [edin]ei. 

Pre[edinte de [edin]\ este doamna consilier Acsintoae Ana. 
  Ordinea de zi: 

1. Proiect de Hotărâre privind alegerea pre[edintelui de sedinţă [i a potenţialului 

pre[edinte de [edinţă pentru luna decembrie 2020. 

                 Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

      Prezintă: Jr.Sava Bogdan 

2. Proiect de Hotărâre privind rectificarea Bugetului local al Ora[ului Târgu- 

Neamţ [i a listei de investiţii pentru anul 2020. 

                 Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

      Prezintă: Ec. Tanase Carmen 

3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectific\rii Bugetului de venituri [i 

cheltuieli al Direc]iei de Asisten]\ Social\ a ora[ului T^rgu-Neam] pentru anul 

2020.  

                 Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

      Prezintă: Ec. Tătaru Mirela 

4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de primirea în 

perioada 16-17.12.2020 a delegaţiei din ora[ul Anenii Noi, Raion Anenii Noi — 

Republica Moldova. 

                 Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

      Prezintă: {ef serviciu Mihaela Rotaru 

5. Proiect de Hotărâre privind aprobarea proiectului [i a cheltuielilor legate de 

proiectul ,, Construire infrastructură de agrement,, SMIS 118971, actualizare în 

urma desfă[urării procedurilor de achiziţie publică. 

                 Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

      Prezintă: Ing.Amih\ilesei Daniel 

6. Proiect de Hotărâre privind acceptarea unei oferte de donaţie a unui imobil 

situat înTârgu-Neamţ, în punctul Pârâul Ursului. 



                Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

     Prezintă: Jr. Oana Iftode 

7. Proiect de Hotărâre privind aprobarea modificării organigramei Spitalului 

Orăşenesc ,,Sfântul Dimitrie,, Târgu —Neamţ, prin transformarea stucturii,, 

Biroul managementul calităţii serviciilor medicale,, în ,,Biroul managementul 

calităţii serviciilor de sănatate,,. 

                Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

     Prezintă: Ec.Olteanu Magdalena 

8. Proiect de Hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii al 

Spitalului Oră[enesc ,, Sf^ntul Dimitrie,, T^rgu-Neam]. 

                Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

     Prezintă: Ec.Olteanu Magdalena 

9. Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și 

cheltuieli  al Spitalului orășenesc „Sfântul Dimitrie” Târgu-Neamț și a listei de 

investiții pentru anul 2020. 

      Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

       Prezintă: Ec.Olteanu Magdalena 

10. Proiect de Hotărâre privind revizuirea programului multianual de investi]ii 

precum [i a graficului de e[alonare financiar\. 

      Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

       Prezintă: Ec. T\nase Carmen 

11. Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului aferent organiz\rii manifest\rii 

,, D\ruim cu ocazia s\rb\torilor de iarn\,,.  

      Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

       Prezintă: Ec. T\nase Carmen 

12. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Programului de activit\]i [i bugetul 

aferent organiz\rii manifest\rii ,, S\rb\torile de iarn\ — Revelion 2021,,.  

     Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

      Prezintă: Ec. T\nase Carmen 

II. DIVERSE  

Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru‘‘. 
           Ia cuv^ntul doamna consilier Acsintoae Ana, pre[edinte de [edin]\, care conduce 
lucr\rile [edin]ei de Consiliu local. 
           Se trece la dezbaterea proiectelor de hot\r^re `nscrise pe ordinea de zi. 

1. Proiect de Hotărâre privind alegerea pre[edintelui de sedinţă [i a potenţialului 

pre[edinte de [edinţă pentru luna decembrie 2020. 

           Comisia nr.1-aviz favorabil 
            Comisia nr.2-aviz favorabil 
            Comisia nr.3-aviz favorabil 
      Nu sunt discu]ii, se supune la vot  proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru‘‘ (18 voturi). 

2. Proiect de Hotărâre privind rectificarea Bugetului local al Ora[ului Târgu- 

Neamţ [i a listei de investiţii pentru anul 2020. 

           Comisia nr.1-aviz favorabil 
            Comisia nr.2-aviz favorabil 



            Comisia nr.3-aviz favorabil 
      Nu sunt discu]ii, se supune la vot  proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru‘‘ (18 voturi). 

3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectific\rii Bugetului de venituri  [i 

cheltuieli al Direc]iei de Asisten]\ Social\ a ora[ului T^rgu-Neam] pentru anul 

2020.  

           Comisia nr.1-aviz favorabil 
            Comisia nr.2-aviz favorabil 
            Comisia nr.3-aviz favorabil 
      Nu sunt discu]ii, se supune la vot  proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru‘‘ (18 voturi). 

4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de primirea în 

perioada 16-17.12.2020 a delegaţiei din ora[ul Anenii Noi, Raion Anenii Noi — 

Republica Moldova. 

           Comisia nr.1-aviz favorabil 
            Comisia nr.2-aviz favorabil 
            Comisia nr.3-aviz favorabil 
      Nu sunt discu]ii, se supune la vot  proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru‘‘ (18 voturi). 

5. Proiect de Hotărâre privind aprobarea proiectului [i a cheltuielilor legate de 

proiectul ,, Construire infrastructură de agrement,, SMIS 118971, actualizare în 

urma desfă[urării procedurilor de achiziţie publică. 

            Comisia nr.1-aviz favorabil 
             Comisia nr.2-aviz favorabil 
             Comisia nr.3-aviz favorabil 
      Nu sunt discu]ii, se supune la vot  proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ cu 17 voturi 
,,pentru‘‘ [i o ,,ab]inere’’-domnul consilier Seche[an Daniel Iulian. 

6. Proiect de Hotărâre privind acceptarea unei oferte de donaţie a unui imobil 

situat înTârgu-Neamţ, în punctul Pârâul Ursului. 

            Comisia nr.1-aviz favorabil 
             Comisia nr.2-aviz favorabil 
             Comisia nr.3-aviz favorabil 
      Nu sunt discu]ii, se supune la vot  proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru‘‘ (18 voturi). 

7. Proiect de Hotărâre privind aprobarea modificării organigramei Spitalului 

Orăşenesc ,,Sfântul Dimitrie,, Târgu —Neamţ, prin transformarea stucturii,, 

Biroul managementul calităţii serviciilor medicale,, în ,,Biroul managementul 

calităţii serviciilor de sănatate,,. 

            Comisia nr.1-aviz favorabil 
             Comisia nr.2-aviz favorabil 
             Comisia nr.3-aviz favorabil 

      Nu sunt discu]ii, se supune la vot  proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ cu 17 voturi 
,,pentru‘‘.Domnul consilier Humulescu Traian nu a participat la dezbateri [i la vot. 

8. Proiect de Hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii al 

Spitalului Oră[enesc ,, Sf^ntul Dimitrie,, T^rgu-Neam]. 

            Comisia nr.1-aviz favorabil 



             Comisia nr.2-aviz favorabil 
             Comisia nr.3-aviz favorabil 

      Nu sunt discu]ii, se supune la vot  proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ cu 17 voturi 
,,pentru‘‘.Domnul consilier Humulescu Traian nu a participat la dezbateri [i la vot. 

9. Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și 

cheltuieli  al Spitalului orășenesc „Sfântul Dimitrie” Târgu-Neamț și a listei de 

investiții pentru anul 2020. 

             Comisia nr.1-aviz favorabil 
             Comisia nr.2-aviz favorabil 
             Comisia nr.3-aviz favorabil 

      Nu sunt discu]ii, se supune la vot  proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ cu 17 voturi 
,,pentru‘‘.Domnul consilier Humulescu Traian nu a participat la dezbateri [i la vot. 

10.   Proiect de Hotărâre privind revizuirea programului multianual de investi]ii 

precum [i a graficului de e[alonare financiar\. 

            Comisia nr.1-aviz favorabil 
             Comisia nr.2-aviz favorabil 
             Comisia nr.3-aviz favorabil 
      Nu sunt discu]ii, se supune la vot  proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru‘‘ (18 voturi). 

11.   Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului aferent organiz\rii 

manifest\rii ,, D\ruim cu ocazia s\rb\torilor de iarn\,,.  

            Comisia nr.1-aviz favorabil 
             Comisia nr.2-aviz favorabil 
             Comisia nr.3-aviz favorabil 
      Nu sunt discu]ii, se supune la vot  proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru‘‘ (18 voturi). 

12.  Proiect de Hotărâre privind aprobarea Programului de activit\]i [i bugetul 

aferent organiz\rii manifest\rii ,, S\rb\torile de iarn\ — Revelion 2021,,.  

            Comisia nr.1-aviz favorabil 
             Comisia nr.2-aviz favorabil 
             Comisia nr.3-aviz favorabil 
      Nu sunt discu]ii, se supune la vot  proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru‘‘ (18 voturi). 

           Doamna pre[edinte declar\ `nchise lucr\rile [edin]ei. 
           Drept pentru care s-a `ncheiat prezentul proces verbal. 
           Not\: Acest proces verbal va fi supus spre aprobare `n urm\toarea [edin]\ a Consiliului 
local.                
 

Pre[edinte de [edin]\, 
   Consilier, Acsintoae Ana 

 
 

 
             Secretar general,                                                                                ~ntocmit,                                       

                  C.j. Sabin Isabela                   Inspector superior 
                                                                                                                         Iovoaea Ciprian 
 


